
 

 

 
 

 SALİH ÖZENÇ 

TÜRKÇE GENEL DEGERLENDIRME TEST NO:01 

Babam bisikleti çok zor tamir etti. 
1) Yukarıdaki altı çizili kelimenin zıt 

anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? 

     A) Kolay          B) Basit         C) Güç 

 

 

2) Aşağıdaki resimlerden hangisinin ismi 

sözlükte en önce gelir? 

                
A)                B)                           C) 

 

 

Ağaçtaki kirazları kuşlar yemişler. 
3) Yukarıdaki cümle ile ilgili verilen bilgiler 

den hangisi yanlıştır? 

A) Kirazlar çoğul bir kelimedir. 

B) Kuşlar çoğul bir kelimedir. 

C) Ağaç çoğul bir kelimedir. 

 

 

“Samet yeni aldığı, mavi elbisesini 

ağaca çıkarken yırttı.” 
4) Samet’in elbisesi ne renktir? 

A) Mavi             B) Yeşil             C) Sarı 

 

 

 
5) Ramazan’ın söylediği kelime ile aynı 

anlama gelen kelime hangi seçenekte 

verilmiştir?  

A) Ödül     B) Armağan     C) Madalya 

6) Aşağıdaki görsellerden hangisinin ismi 

daha az harften oluşmuştur? 

           
A)                        B)                  C) 

 

 

suladı – bahçedeki – dedem - ağaçları 
7) Yukarıda karışı olarak verilmiş kelimele- 

rin düz cümle hali hangisidir? 

A) Dedem suladı bahçedeki ağaçları. 

B) Dedem bahçedeki ağaçları suladı. 

C) Bahçedeki ağaçları suladı dedem. 

 

 

 
8) Yukarıdaki resim ile ilgili aşağıdaki 

cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) İki arkadaş neşeli bir şekilde kumdan 

kale yapmaktadırlar. 

B) İki arkadaş kumdan kale yaparken çok 

mutlular. 

C) İki arkadaştan birinin aslında kumdan 

kale yapmak istemediği yüzünden belli. 

 

Hediye  



 

 

 
 

 SALİH ÖZENÇ 

TÜRKÇE GENEL DEGERLENDIRME TEST NO:01 

9) “İki kardeşten Mert evde oyuncak 

arabasıyla oynarken, abisi Murat bisiklet 

sürmeyi bilmediği için kaykay sürmek için 

bahçeye çıktı.” 

     Yukarıdaki okuma parçasında aşağıdaki 

hangi çocuk yoktur? 

    
          A)                      B)               C) 

 

 

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha çok 

kelimeden oluşmaktadır? 

A) Yağmur okul arkadaşı Burçin ile evlerinin 

yanındaki parkta oyun oynadı. 

B) Yeliz akşam yemeği için lahmacun siparişi 

verdi. 

C) Yavuz yeni doğan kızına Ece adını verdi. 

 

 

11) Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

hecelerine yanlış ayrılmıştır? 

A) ko – va – la – ma 

B) kork – ut – ma 

C) ko – par – ma 

 

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel 

isimlerin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? 

A) Salih, Adana’dan aldığı elbisesini giymiş. 

B) Sedef yarın sabah Adanadan dönecek. 

C) Adana, Sibel’in en sevdiği şehirmiş. 

 

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 

soru işareti konmalıdır? 

A) Bugün iki kitap bitirmeliyim 

B) İki kitap daha aldım 

C) Kim bugün iki kitap okudu 

14) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin 

yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Kaplumbağa 

B) Domates 

C) Batlıcan 

 

Burcu bu sabah çok heyecanlıydı. Çünkü 

annesi ve babası ile birlikte hayvanat 

bahçesine gideceklerdi. Burcu’nun en çok 

merak ettiği hayvan zürafalardı. Arkadaşı 

Elif’ te geçen yaz gitmiş. O da fillere 

hayran kalmıştı. Burcu bu geziden çok zevk 

aldı ve birçok hayvan gördü. Ertesi gün 

gördüklerini bütün sınıf arkadaşlarına 

anlattı. 
(15,16,17,18,19. Soruları okuma parçasına göre cevaplayınız.) 

15) Burcu o sabah neden heyecanlıydı? 

A) Hayvanat bahçesine gideceği için. 

B) Arkadaşı Elif geleceği için. 

C) Doğu gününü kutlayacağı için. 

 

 

16) Burcu hayvanat bahçesine kim ile gitti? 

A)Elif ile    B)Anne ve babası   C)Öğretmeni 

 

 

17) Burcu en çok hangi hayvanı merak 

ediyormuş? 

A) Fil             B) Aslan            C) Zürafa 

 

 

18) Hayvanat bahçesinde kim file hayran 

kalmış? 

A) Burcu        B) Elif        C) Anne ve babası 

 

 

19) Aşağıdaki hangi cümle yukarıdaki okuma 

parçasına göre yanlış bir cümledir? 

A) Burcu bu geziden çok zevk almıştır. 

B) Burcu bu geziye Elif ile gitmiştir. 

C) Burcu gördüklerini sadece öğretmenine 

anlatmıştır.  


